Úplné znenie
Príkazu rektora
číslo: 1/2021 – PR
Protiepidemiologické opatrenia
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami
štátnych inštitúcii SR
v znení dodatkov číslo 1 až 5
Dátum: 20. 05. 2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 20.05. 2021
Číslo: 1/2021-PR
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe aktuálnych
uznesení vlády Slovenskej republiky (ďalej len „uznesenia vlády“) a vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlášky ÚVZ“) a v súlade s článkom 10 bod 3
Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013
vydáva
nasledovné
ÚPLNÉ ZNENIE
Príkazu rektora č. 1/2021-PR
Protiepidemiologické opatrenia
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 21.01.2021, dodatku číslo 2 zo dňa 05.02.2021,
dodatku číslo 3 zo dňa 21.04.2021, dodatku číslo 4 zo dňa 14.05.2021
a dodatku číslo 5 zo dňa 20.05.2021,
ktorým nariaďuje prijať nasledovné opatrenia v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia
COVID-19:
Článok 1
Organizácia a podmienky pedagogického procesu
1) Uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia dištančnou
metódou v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov.
Zodpovední:
Termín:

dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU
03.01.2021 – do odvolania

2) Výnimky z opatrenia podľa bodu 1 tohto článku spočívajúce v postupnom prechode
vzdelávacích činností z dištančnej metódy na prezenčnú metódu sú upravené v Príkaze
rektora č. 2/2021 – PR „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka
2020/2021“ v platnom znení.
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Článok 2
Organizácia práce
1) Zamestnancom zodpovedným za plnenie tohto príkazu sa odporúča:
a) dohodnúť so zamestnancom v odôvodnených prípadoch výkon práce
z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ak to dohodnutý
druh práce umožňuje a na strane konkrétnej súčasti STU nie sú vážne
prevádzkové dôvody, ktoré výkon práce z domácnosti neumožňujú. Výkon
práce z domácnosti sú príslušní vedúci na jednotlivých stupňoch riadenia
povinní kontrolovať, alebo
b) dohodnúť so zamestnancom poskytnutie pracovného voľna v odôvodnených
prípadoch v zmysle § 142 a § 143 Zákonníka práce, alebo
c) nariadiť hromadné čerpanie dovolenky v zmysle § 111 Zákonníka práce.
Zodpovední:
Termín:

dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci
univerzitných pracovísk a účelových zariadení
21.04.2021 – do odvolania

2) Opatrenia podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahujú na zamestnancov:
a) pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku,
b) zabezpečujúcich plnenie úloh so zákonom stanoveným termínom,
c) zabezpečujúcich neodkladnú experimentálnu činnosť v laboratóriách,
d) ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia riadiacich
pracovníkov zodpovedných za plnenie tohto príkazu rektora.
3) Vstup zamestnancov podľa bodu 2 tohto článku na pracovisko sa riadi uzneseniami
vlády a vyhláškami ÚVZ.
4) Pre univerzitné pracoviská a účelové zariadenia v riadiacej pôsobnosti rektora sa
ustanovenia tohto príkazu rektora vzťahujú primerane.

Článok 2a
Zahraničie
1) V odôvodnených prípadoch sa umožňuje vysielanie zamestnancov STU na zahraničné
pracovné cesty a rovnako prijímanie zahraničných návštev na STU.
Zodpovední:
Termín:

dekani fakúlt, kvestor
od 24.05.2021

2) Vysielanie študentov STU na mobility do zahraničia a prijímanie študentov
zahraničných univerzít na mobility na STU sa riadi aktuálnymi epidemiologickými
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opareniami (uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ) a usmerneniami Útvaru medzinárodných
vzťahov Rektorátu STU.
Zodpovedná:
Termín:

prorektorka
pre
vzdelávanie,
a starostlivosť o študentov
od 24.05.2021

mobility

Článok 3
Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach STU
1) Študentom, ktorí sa k 01.01.2021 nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU
v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU (ďalej len
„ubytovacie zariadenie“) nie je umožnené do odvolania vrátiť sa do ubytovacieho
zariadenia.
Zodpovedný:

riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy
a jedálne STU

2) Študentom, ktorí sa k 01.01.2021 nachádzali v ubytovacom zariadení je umožnené
pokračovať v ubytovaní za dodržania podmienok stanovených v uzneseniach vlády,
vyhláškach ÚVZ a interných predpisoch študentských domovov.
3) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na:
a) zamestnancov STU ubytovaných v ubytovacích zariadeniach,
b) študentov ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, ktorí majú s STU
pracovnoprávny vzťah,
c) členov kolektívnych orgánov STU ubytovaných v ubytovacích zariadeniach,
d) hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach k 01.01.2021.
4) Opätovné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach bude umožnené len pre študentov,
na ktorých sa bude vzťahovať výnimka podľa článku 1 bod 2 tohto príkazu rektora.
5) Podrobnosti ohľadom plnenia ustanovení tohto článku vydá riaditeľ Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne STU.
Zodpovedný:
Termín:

riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy
a jedálne STU
5 pracovných dní od účinnosti zmeny v opatreniach
podľa tohto príkazu rektora

6) O opatreniach týkajúcich sa ubytovacích zariadení STU mimo pôsobnosti Účelového
zariadenia Študentské domovy a jedálne STU je oprávnený primerane s ustanoveniami
tohto príkazu rektora rozhodnúť príslušný dekan fakulty, v ktorého pôsobnosti je dané
ubytovacie zariadenie.
Zodpovedný:

dekan príslušnej fakulty.
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Článok 3a
Materská škola
1) Obnovuje sa prevádzka Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (ďalej len „materská škola“).
Zodpovedná:
Termín:

riaditeľka materskej školy
od 08.02.2021

2) Prevádzku materskej školy uskutočňovať za dodržania epidemiologických opatrení
týkajúcich sa zamestnancov materskej školy a rodičov detí súvisiacich s testovaním
podľa uznesení vlády a vyhlášok ÚVZ.
Zodpovedná:
Termín:

riaditeľka materskej školy
od 08.02.2021

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Tento príkaz rektora je vydaný za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.
2) Jednotlivé osoby zodpovedné za plnenie opatrení podľa tohto príkazu rektora sú
oprávnené určiť podrobnosti o ich plnení.
3) Vedúci na jednotlivých stupňoch riadenia sú povinní bezodkladne oboznámiť svojich
podriadených zamestnancov s obsahom tohto príkazu a zabezpečiť jeho plnenie.
4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými
dodatkami k nemu, podpísanými rektorom.
5) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.
6) Dodatok číslo 1 k tomuto príkazu rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania,
21.01.2021.
7) Dodatok číslo 2 k tomuto príkazu rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania dňa
05.02.2021.
8) Dodatok číslo 3 k tomuto príkazu rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania dňa
21.04.2021.
9) Dodatok číslo 4 k tomuto príkazu rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania dňa
14.05.2021.
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10) Dodatok číslo 5 k tomuto príkazu rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania dňa
20.05.2021.

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1
poverený výkonom funkcie rektora
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Originál podpísaného Úplného znenia príkazu rektora číslo 1/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR
v znení dodatkov číslo 1 až 5 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu
STU.
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